
 

 

Storingsmonteur (3-ploegendienst) 
De functie 

Als Storingsmonteur bij Verkade ben je verantwoordelijk voor het analyseren en verhelpen van alle 

voorkomende storingen aan onze productielijnen en utiliteitsvoorzieningen op mechanisch, elektrotechnisch 

en besturingstechnisch gebied, zodanig dat productiewerkzaamheden kunnen worden hervat en stagnatie tot 

een minimum beperkt blijft. Daarnaast draag je verbeteringen aan die effectief zijn voor het productieproces 

en de beschikbaarheid verhogen. Je werkt in een 3-ploegendienst waarbij je met een collega monteur de 

productie ondersteunt. Verkade heeft een divers machinepark wat zorgt voor veel variatie in je werk. 
 

Jouw verantwoordelijkheden 

• Verhelpt op adequate wijze productie- en/of procesverstoringen op zowel mechanisch als 

elektrotechnisch en besturingstechnisch vlak.  

• Analyseert een storing om tot de daadwerkelijke oorzaak (root-cause) te komen.  

• Verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden voor zowel zichzelf als voor de 

omgeving.  

• Bepalen (in overleg met assistent productieleider) van prioriteiten van de uit te voeren 

werkzaamheden.  

• Voert inspecties uit aan de productielijnen.  

• Voert onderhoudswerkzaamheden uit.  

• Waarborgen van productiekwaliteit door te werken volgens de procedures, normen en het gebruik 

van juiste materialen en methodes.  

• Bijdragen aan de ontwikkeling van technische kennis bij de lijn-operators.  

• Draagt zorg voor een duidelijke schriftelijke rapportage van de werkzaamheden.  

• Denkt mee bij verbetervoorstellen en het actief uitwerken daarvan tijdens de implementatie.  

 

Wie jij bent 
Je bent leergierig, pro-actief, resultaatgericht en communicatief sterk. Verder sta je stevig in je schoenen, blijft 

rustig in stressvolle situaties en je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.  

 

Je beschikt over:  

• Minimaal 5 jaar ervaring als storingsmonteur in de food  

• Afgeronde MBO 3 of 4 opleiding richting Werktuigbouwkunde plus Elektrotechniek of Mechatronica;  

• Uitgebreide kennis van besturingstechniek en PLC systemen  

• Kennis van HACCP, veiligheid en hygiëne;  

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.  

 

Wat biedt Verkade jou? 
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende Hollandse 

merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je hebt binnen deze 

functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt. Je wordt 

onderdeel van een enthousiast, compact team en staat in nauw contact met andere afdelingen, zowel 

commercie als fabriek. Tenslotte krijg je, als werknemer van Verkade, uiteraard gratis koekjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wie zijn wij? 
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een internationale 

omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde merkenfabrikant te zijn, met de 

merken Verkade, Sultana, Godiva, Cars en McVitie’s. Bijna 300 ambitieuze en gemotiveerde medewerkers 
werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de categorieën koek, 

chocolade, tussendoor en hartig. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de consumenten en 

klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.   

 

Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA’s grootste 
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de nieuwe 

wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in koek en zoetwaren 

met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder pladis vallen 36 

fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven naar “we promise hapiness to the world 

with every bite”, verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete en hartige koekjes, wafels, cake, 
chocolade, kauwgom en snoep.   

 

Ook wij weten dat je door verschillende ingrediënten te mengen, een ware smaak explosie kan krijgen! Bij 

Verkade verwelkomen we daarom iedereen met evenveel enthousiasme - ongeacht afkomst, huidskleur, leeftijd, 

geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit of handicap - om een zo divers mogelijk smakenpalet te creëren. 

 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatie en CV naar onze afdeling HR (werkenbij@pladisglobal.com) onder vermelding van ‘Vacature 

Storingsmonteur (3-ploegendienst). 

 

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Kitty van der Meij via onderstaand mail 

Kitty.vanderMeij@pladisglobal.com 
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